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Bestyrelsmøde på Teams. 

Tilstede var Ib Vilhelmsen, Jan Treu, Carsten Deuleran, Charlotte Pedersen, Charlotte Bønni og Peter Bagger 

Nielsen. 

Carsten havde fået tilladelse til at bruge lærerværelset på skole til afholdelse af generalforsamling, og vil 

hente nøgle på dagen. 

Charlotte P. vil sørge for medlemsliste og kontrollere på dagen. 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent og mødesekretær 

2) Protokol for GF d. 7. september 2021 (se i øvrigt hjemmesiden) 

3) Bestyrelsens beretning.  

4) Regnskab og budget, herunder bestyrelsen foreslår en stigning på 4% i kontingent og 

vejbidrag. (Kan ses på hjemmesiden) 

5) Forslag fra bestyrelsen til ændring af vedtægter. (Kan ses på hjemmesiden) 

6) Vejprojekt – Status. 

7) Bemyndigelse til at indgå en parkeringsrestriktionsaftale i samarbejde med Nordre 

Hanssted ud fra retningslinjer i bilag, der er lagt på hjemmesiden. 

8) Valg: 

a) Formand (Konstitueret) Ib Vilhelmsen (2år) 

b) Best. Medl. Carsten Deuleran (2år) 

c) Best. medl. Charlotte Bønni  (2år) 

d) Best. Suppl. Jesper Stahl Hein (1år) 

e) Best. Suppl. ? (1år) 

f) Revisor Ib Rønne (2år) 

g) Revisor suppl. ? (1år) 

h) Medl. Til at tegne foreningen Peter Bagger Nielsen (1år) 

9) Evt. 

 

Pbv 

Ib Vilhelmsen / konstitueret formand 

Dagsorden vedtaget. 

Carsten mente, at beretningen skulle lægges på hjemmesiden, og derfor ikke nødvendigvis oplæses/holdes 

på generalforsamlingen. 

Man kom frem til at beretningen skulle lægges på hjemmesiden, men at Ib skulle også aflægge en eventuelt 

udvidet beretning. 

De indkaldelser der skulle med brev, skal udsendes i løbet af et par dage. De fleste kan udsendes som mail, 

og her er fristen den kommende week end. 

Man vedtog at lægge principperne for parkeringsordningen på hjemmesiden. 
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M.h.t. punkt 5 som må vi forudse at en ekstra generalforsamling bliver nødvendig. Her enedes man om 

onsdag d. 11. maj kl. 19. 

Jan havde fået henvendelse fra bank, om at Charlotte*2 ikke havde svaret på bankens henvendelse. Det 

mente de nu begge, at de havde, så Jan vil prøve at rede trådene ud. 

Charlotte P. spurgte til den store forskel i renteudgifter fra 2022 til 2023. Jan svarede at det var fordi vi i 22 

fik positive renter, mens vi i 23 skulle betale negative renter. 

 

Peter Bagger Nielsen 


